Regulamin korzystania z usługi „Pakiety M2M Świat”
obowiązuje od dnia 21 lipca 2011 roku do odwołania
1. „Pakiety M2M Świat” (dalej „Usługa”) to usługa skierowana do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DZ. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz
innych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, zwanych dalej Abonentami, którzy
korzystają z następujących ofert i planów taryfowych: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna
Meritum, Taryfa Telemetryczna CDMA, VAR 1, AG VAR, Nowy Var, Super GPRS.
2. W ramach Usługi na wyznaczony przez Abonenta numer abonencki przyznawany jest pakiet
kwotowy do wykorzystania wyłącznie na przesyłanie danych (GPRS) w roamingu oraz wiadomości
tekstowe SMS w roamingu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt
6 i 7 niniejszego Regulaminu.
3. Abonent w okresie od dnia 21 lipca 2011 roku do odwołania ma możliwość uruchomienia
i korzystania z Usługi pod warunkiem zaakceptowania zapisów niniejszego Regulaminu.
4. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia Usługi w każdym czasie bez
podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Abonenta przed odwołaniem
Usługi.
Jak uruchomić i korzystać z Usługi?
5. Abonent ma możliwość wyboru jednego z poniższych wariantów Usługi:
a) Pakiet M2M 50 Świat,
b) Pakiet M2M 60 Świat,
c) Pakiet M2M 90 Świat.
6. Warunkiem skorzystania z Usługi dla danego numeru abonenckiego jest posiadanie włączonej usługi
roamingu międzynarodowego oraz usługi Eurotaryfa.
7. Usługa nie zostanie uruchomiona w przypadku korzystania przez Abonenta z usługi Nowa oferta
roamingowa lub Stawki operatorów zagranicznych.
8. Abonent może uruchomić dany wariant Usługi poprzez:
a) kontakt z Przedstawicielem Handlowym Orange,
b) wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na stronie www.orange.pl/online
c) wybór odpowiedniej opcji w usłudze Manager Floty.
9. Wybrany przez Abonenta wariant Usługi zostanie włączony niezwłocznie po złożeniu przez Abonenta
dyspozycji aktywacji. O fakcie uruchomienia wybranego wariantu Usługi Abonent zostanie
poinformowany wiadomością tekstową SMS.
10. Usługa działa na czas nieokreślony.
11. W przypadku, gdy wybrany przez Abonenta wariant Usługi nie jest aktywny w pełnym okresie
rozliczeniowym, za ten okres Abonent obciążony zostanie częścią miesięcznego abonamentu
proporcjonalną do czasu, w którym taki wariant był aktywny.
12. Pakiet kwotowy przyznany w ramach wybranego wariantu Usługi Abonent może wykorzystać
wyłącznie do końca danego okresu rozliczeniowego, po tym czasie niewykorzystane środki nie będą
dostępne, a ich wartość nie podlega zwrotowi.
13. W trakcie jednego okresu rozliczeniowego Abonent ma prawo korzystania wyłącznie z jednego
z trzech wariantów Usługi, wymienionych w pkt 5 niniejszego Regulaminu.
14. Abonent ma możliwość wykorzystania przyznanego pakietu kwotowego wyłącznie na wiadomości
tekstowe SMS oraz przesyłanie danych (GPRS).
Ile kosztuje korzystanie z Usługi?
15. Za korzystanie z Usługi pobierane są następujące opłaty:
Pakiet
Abonament miesięczny
za Usługę
Faktyczne kwota do
wykorzystania

M2M 50 Świat
20,00 zł
(24,60 zł z VAT)
50,00 zł
(61,50 zł z VAT)

Taryfikacja
Stawka za 1 kB

RP709/G_210711_Z1_1

M2M 60 Świat
35,00 zł
(43,05 zł z VAT)
60,00 zł
(73,80 zł z VAT)

M2M 90 Świat
45,00 zł
(55,35 zł z VAT)
90,00 zł
(110,70 zł z VAT)

co 1 kB
0,05 zł (0,06 zł z VAT)

0,03 zł (0,04 zł z VAT)
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Stawka za SMS

1,05 zł
(1,29 zł z VAT)

0,72 zł
(0,89 zł z VAT)

0,83 zł
(1,02 zł z VAT)

16. Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 1 kB, przy czym ilości danych
wysyłanych i odbieranych naliczane są łącznie.
17. W przypadku wykorzystania całej kwoty wynikającej z wybranego przez Abonenta wariantu Usługi,
stawka za przesyłanie danych oraz wysyłanie wiadomości tekstowych SMS będzie zgodna z pkt 15
niniejszego Regulaminu.
18. Abonent ma prawo zlecić wyłączenie Usługi w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego,
z zastrzeżeniem, że dezaktywacja nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Abonent
złożył dyspozycję dezaktywacji.
dodatkowe informacje

19. Usługa wyklucza się z usługą Pakiety M2M Europa oraz Pakiety roamingowe data.
20. W przypadku posiadania na danym numerze abonenckim niniejszej Usługi oraz usługi „M2M Świat
PAYG” w pierwszej kolejności działa usługa M2M Świat PAYG.
21. Możliwość korzystania z transmisji danych w roamingu może zostać ograniczona w danym okresie
rozliczeniowym, jeżeli kwota na przesyłanie danych w roamingu przekroczy 195,12 zł (240 zł z VAT)
w trakcie okresu rozliczeniowego, o czym Abonent zostanie poinformowany SMS-em, zgodnie
z cennikiem usług w roamingu.
22. Wyłączenie ograniczenia, o którym mowa w pkt 21 powyżej, można dokonać w dowolnym
momencie poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *600 (połączenie zgodnie
z obowiązującym Abonenta cennikiem usług).
23. W ramach Usługi naliczanie limitu, o którym mowa w pkt 21 niniejszego Regulaminu, rozpocznie się
dopiero po wykorzystaniu środków z wybranego przez Abonenta wariantu Usługi.
24. W pozostałym zakresie zasady świadczenia usługi roamingu i dokonywania z tego tytułu rozliczeń
określa obowiązujący Abonenta: Cennik usług w roamingu, Cennik świadczenia usług
telekomunikacyjnych, regulamin oferty/planu taryfowego oraz Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 roku.
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